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Onderwerp
Terugblik jaarwisseling

Steenbergen; 9 januari 2020

Aan de Raad,

Vanwege een aantal vragen over het verloop van de jaarwisseling en de voorbereiding op de 
jaarwisseling ben ik van mening om u hierover te informeren.
In deze raadsmededeling neem ik u mee hoe ik, als verantwoordelijke voor de Openbare Orde en 
Veiligheid, de voorbereidingen heb getroffen om de jaarwisseling veilig te laten verlopen.

Begin oktober 2019 is mijn adviseur Openbare Orde en Veiligheid gestart met de voorbereidingen 
om tot een plan van aanpak vuurwerkoverlast en jaarwisseling 2019-2020 te komen.
9 december 2019 is dit plan definitief geworden. Het plan is tot stand gekomen met diverse interne 
en externe partners, bijvoorbeeld:
- Politie;
- Brandweer;
- Buitendienst;
-Jeugdwerkers;
- Boa's;
- Handhaving;
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
- Communicatie;
- Buurtpreventie.

Vuurwerkvrijezones
In 2015 heeft u als gemeenteraad de huidige vuurwerkvrijezones vastgesteld. Door 
capaciteitsgebrek zijn deze zones niet actief gecommuniceerd. Vanwege de roep om 
vuurwerkvrijezones, vanuit de bevolking, heb ik in de aanloop naar afgelopen jaarwisseling actief de 
vuurwerkvrijezones gecommuniceerd. Team communicatie heeft hier een compleet 
communicatieplan voor opgesteld. Tevens hebben we onze handhavingscapaciteit, ondanks de 
schaarste in handhavingscapaciteit, in de aanloop naar de jaarwisseling behoorlijk kunnen 
uitbreiden.
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Preventieve maatregelen
Voordat er aan handhaving gedacht kan worden is het belangrijk om eerst preventieve maatregelen 
uit te voeren. Deze preventieve maatregelen hadden als doel om voor de jaarwisseling een optimaal 
effect te bereiken, zodat de jaarwisseling zo ordelijk mogelijk zou verlopen. De maatregelen 
betreffen voorlichting, maar er werd bijvoorbeeld ook gekeken naar het voortijdig weghalen van 
vandalismegevoelige voorwerpen.

Een aantal voorbeelden van voorlichting zijn onder andere de vuurwerkcampagne welke gericht is 
op de inwoners van onze gemeente. In deze campagne zijn nadrukkelijk de vuurwerkvrijezones 
benoemd en het veilig afsteken van vuurwerk voor henzelf maar ook voor omwonende. Verder zijn 
bouwplaatsen bezocht door medewerkers van onze buitendienst en handhaving om er voor te 
zorgen dat er geen aanleiding gegeven kan worden tot vernielingen, brandstichtingen en/of 
vandalisme. Door onze buitendienstmedewerkers is in de week, voorafgaand aan de jaarwisseling, 
volop aandacht besteed aan vandalisme gevoelige materialen in de openbare ruimte. Denk aan het 
preventief verwijderen van afvalbakken, het afsluiten van ondergrondse containers, enzovoorts.

Toezicht en Handhaving
Verkooppunten
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in onze opdracht, voorafgaand aan de 
vuurwerkverkoop de verkooppunten gecontroleerd. Ook tijdens de verkoopdagen zijn de 
verkooppunten gecontroleerd. Er zijn geen overtredingen geconstateerd door de toezichthouders.

Handhaving
Onze boa's waren vanaf 27 december 2019 dagelijks tot 22.00 uur aanwezig in onze gemeente. 
Onder aansturing van politie hebben zij vuurwerkoverlastmeldingen behandeld. Dit is als zeer 
positief ervaren door onze inwoners. Helaas hebben deze controles ook een keerzijde gehad. Op 
zondag 29 december 2019 zijn onze boa's naar een melding toegestuurd in Dinteloord aan het 
Raadhuisplein. Daar aangekomen zien zij een manspersoon een vuurwerkbom afsteken. Een 
enorme vuurbal en een harde knal als gevolg. Onze boa's stappen of deze man af en zeggen hem 
een bekeuring aan en vragen om zijn legitimatiebewijs. Deze persoon is hier niet van gediend en valt 
onze boa's aan. Dit monde uit in een worsteling waarbij één van onze boa's een trap tegen het 
gezicht kreeg. Door hulp van een omstander hebben ze de man kunnen overmeesteren en kunnen 
aanhouden voor mishandeling.

Op 30 december 2019 hebben onze boa's een 13 jarig kind staande gehouden, welke op dat 
moment illegaal vuurwerk aan het afsteken was. Deze jongen liep met een rugzak vol met 'vlinders' 
en 'nitraten' rond in een wijk. Na constatering is het vuurwerk in beslag genomen en is de vader van 
de jongen gebeld. Deze is ter plaatse gekomen en heeft de jongen, voorzien van een bekeuring, mee 
naar huis genomen. Eveneens op 30 december 2019 zijn onze boa's niet alleen bezig geweest met 
de afhandeling van vuurwerkklachten maar hebben zij ook een schaap moeten redden. Er kwam 
een melding binnen van een loslopende schaap in de wijk Steenbergen-Zuid. Door het oorlabel 
hebben ze de eigenaar van het schaap kunnen achterhalen. Deze heeft uiteindelijk het schaap 
meegenomen en in de wei teruggezet.
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Op 31 december 2019 zijn onze boa's naar een melding toegestuurd aan de Olmendreef. Daar 
aangekomen treffen zij een groep aan welke in het bezit waren van illegaal vuurwerk zoals een 
cobra. Na het zien van onze boa's gaat de groep er van door en laten de zak met vuurwerk vallen. 
Onze boa's nemen deze zak in beslag en bellen politie om ter plaatse te komen. Dit werd niet 
gewaardeerd door deze groep en beginnen provocerend te worden. Er wordt met auto's hard langs 
onze boa's gereden, er wordt aan de vuurwerkzak getrokken door betrokkene, enzovoorts.
Laat ik duidelijk zijn dat ik dit soort gedraging absoluut niet accepteer. Ik heb dit ook zo verwoord in 
de lokale als landelijke media.

Verder zijn er gedurende de dagen, dat onze boa's aanwezig waren, een 5-tal bekeuringen 
uitgeschreven door onze boa's. Enerzijds voor het buiten de toegestane tijd afsteken van vuurwerk 
en anderzijds voor het bij hebben van illegaal vuurwerk.

Samenwerking
Zowel de teamchef van politie als ikzelf ben erg te spreken over de wijze van samenwerking. Zowel 
de politiebeambten, gemeenteambtenaren, boa's en de buurtpreventieteams wisten elkaar goed te 
vinden. Waar andere een stapje naar achteren zouden doen hebben deze mensen een stap naar 
voren gezet om op te komen voor ons woongenot. Ik kan stellen dat er door alle disciplines goed is 
samengewerkt. Dit verdient mijn vertrouwen en hiervoor spreek ik graag mijn welgemeende 
waardering over uit.

Schade
Helaas hebben we dit jaar ook schade aan gemeentelijke eigendommen moeten vaststellen. In de 
weken voorafgaand aan de jaarwisseling hebben er diverse vernielingen plaatsgevonden aan 
verkeersborden en papierbakken.
In de nacht van de jaarwisseling is er een bushokje aan het Raadhuisplein te Dinteloord, welke in 
eigendom is van Arriva, in brand gestoken. Is er een lantaarnpaal, vernield en is er een boom aan 
het Kerkplein te Steenbergen in brand gestoken.

Het totale schadebedrag is vastgesteld op een bedrag van C 5.750,00. Ondanks dat het 
schadebedrag toch nog aanzienlijk is ben ik van mening dat we een rustige jaarwisseling hebben 
beleefd.

Hoogachtend,
burgemeester van Steenbergen,
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